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Check Point R77 přináší službu ThreatCloud Emulation pro ochranu
před útoky nultého dne
Aktualizace špičkové bezpečnostní platformy zvyšuje výkon až o 50 % díky nové technologii
HyperSpect

PRAHA, 13. září 2013 – Společnost Check Point® Software Technologies
Ltd. (Nasdaq: CHKP), světový lídr v oblasti zabezpečení internetu, představuje Check
Point R77, nejnovější verzi oceňovaného řešení Software Blade Architecture. R77
nabízí více jak 50 různých produktových vylepšení, včetně služby ThreatCloud
Emulation, technologie Check Point HyperSpect pro zlepšení výkonu, Check Point
Compliance Software Blade, Central Device Management, vylepšené práce s
uživatelskými identitami pomocí integrace s RADIUS a IF-MAP a unifikovaný operační
systém Check Point GAiA.
Počítačoví zločinci pracují závratným tempem, vyvíjí komplikované a těžko odhalitelné
nové útoky a pečlivě si vybírají oběti, na které útočí modifikovaným malwarem.
Odborníci odhadují, že v průměru je každý den vytvořeno a distribuováno 70 000 až
100 000 nových vzorků malwaru.1 Objem malwaru ukazuje, že organizace dnes čelí
rostoucí záplavě moderních a dříve neobjevených útoků. Zároveň exponenciálně
rostou požadavky na výkon sítě, které jsou kritické pro úspěch podnikání. Toto
prostředí vyžaduje kombinaci prevence hrozeb, bleskově rychlé bezpečnostní
infrastruktury a automatizovaného plnění právních a legislativních požadavků. Check
Point R77 spojuje preventivní bezpečnostní funkce, monitorování souladu s právními
předpisy a reálné zvýšení výkonu stávajících bezpečnostních bran.
1

Říjen 2012: Malware nové generace: Změna hry v bezpečnostním řídícím centru, autor: Tim Wilson.

„Pro naše zákazníky je důležité, aby byli při ochraně své sítě vždy o krok před
útočníky. Nová verze R77 poskytuje tu nejlepší platformu a ochranu, včetně
optimalizovaného výkonu, cloudové emulace hrozeb a automatické monitorování
shody s legislativními požadavky. Naše architektura softwarových bladů je od základů
navržena tak, aby zákazníci měli nejkomplexnější vícevrstvé bezpečnostní řešení,
jaké je dnes k dispozici,“ říká Dorit Dor, produktová viceprezidentka společnosti Check
Point Software Technologies.
Hlavní vlastnosti nového softwarového bladu R77:
Služba Check Point ThreatCloud Emulation
Check Point ThreatCloud Emulation zabraňuje infekcím z dosud neodhalených
zranitelností nultého dne, nových variant malwaru a chrání před cílenými útoky a
pokročilými přetrvávajícími hrozbami (APT - advanced persistent threats). Je součástí
vícevrstvého řešení prevence hrozeb společnosti Check Point . Rychle kontroluje
podezřelé soubory, emuluje jejich provoz a sleduje škodlivé chování a okamžitě
blokuje nově zjištěný malware v e-mailových přílohách, souborech ke stažení a v
přímém internetovém obsahu. Informace o útoku je poté sdílena na Check Point
ThreatCloud, první společné síti pro spolupráci v boji s kyberzločinem, aby se ještě
posílila automatická ochrana.
Check Point ThreatCloud byl poprvé představen v únoru 2013 a nyní je nově nabízen
jako cloudová služba, která je založena na měsíční kvótě skenovaných souborů v
rámci organizace. Měsíční kvóta je posuzována napříč všemi bezpečnostními branami
v podnikové síti a lze ji elasticky upravovat a zvyšovat podle situace a požadavků
dané společnosti. ThreatCloud Emulation je také k dispozici prostřednictvím Private
Cloud Emulation Appliance.

Check Point HyperSpect
R77 jako první obsahuje Check Point HyperSpect, inteligentní a adaptivní kontrolní
engine, který maximalizuje využití hardwaru prostřednictvím širokého spektra
optimalizací a zrychlení, včetně Hyper Threading technologií.

HyperSpect umožní společnostem výrazně zvýšit výkon, včetně až 50% reálného
zvýšení výkonu na všech high-end platformách.
Pomocí jednoduchého upgradu softwaru na R77 mohou organizace konsolidovat
zabezpečení a využít vícevrstvou ochranu softwarových bladů Check Point.
HyperSpect zvyšuje výpočetní výkon a individuálně optimalizuje kontrolu
nejpopulárnější internetové komunikace, jako je přenos médií a komunikace pomocí
protokolu HTTP, která spotřebovává největší množství šířky pásma internetového
připojení.

Check Point Compliance Software Blade
Check Point Compliance Software Blade je k dispozici prostřednictvím R77.
Compliance Software Blade byl představen v březnu 2013 a jedná se o první
integrované a automatizované řešení monitorování bezpečnosti a shody s
legislativními požadavky, které využívá rozsáhlé znalosti o regulačních požadavcích a
přes 300 osvědčených bezpečnostních postupů. Check Point Compliance Software
Blade snižuje složitost externích požadavků na shodu a interních bezpečnostních
nařízení, protože poskytuje okamžité upozornění na změny politik a neustále
vyhodnocuje bezpečnostní situace ve všech softwarových bladech Check Point.
Kromě toho nabízí doporučení ke zlepšení dodržování předpisů a bezpečnosti.
„Schopnost Compliance bladu vyřešit dodržování shody s právními předpisy a zbavit
nás obav z auditů a bezpečnostních hodnocení je velkým přínosem,“ říká William
Dippel, manager, Networking, Data Security and Communications ze společnosti
Desert Research Institute. „Nejen, že jsme nyní více v souladu s předpisy, ale
Compliance blade ještě zlepšuje naše zabezpečení, protože nás upozorňuje na
oblasti, kterých jsme si dříve nebyli vědomi.“
Další zajímavá produktová vylepšení
Nová integrovaná centrální správa zařízení: Společnosti mohou efektivně řídit a
spravovat více bezpečnostních bran s využitím nového centrálního managementu.
Nové funkce v konzoli SmartDashboard pomohou eliminovat chyby konfigurace v

komplexním prostředí a sníží provozní náklady na správu a údržbu bezpečnostního
prostředí. Tyto funkce nevyžadují dodatečnou licenci.
Check Point GAiA: Použití unifikovaného bezpečnostního operačního systému
Check Point GAiA přináší rychlejší upgrady a updaty, snížení prostojů o 90 % a
vylepšené uživatelské rozhraní GAiA WebUI pro bezpečnostní administrátory.
Lepší práce s identitami: Nový update obsahuje vylepšený systém práce s
uživatelskými identitami v jiných prostředích než Windows získáním uživatelské
identity z RADIUS serveru a integrací IF-MAP.
Vylepšený systém licencování: R77 má transparentní systém licencování s
automatickým prodloužením licence a synchronizací dat mezi Check Point UserCenter
a konzolí pro správu zabezpečení.

Cena a dostupnost
R77 je upgrade zdarma dostupný stávajícím zákazníkům.
Služba ThreatCloud Emulation vychází z měsíční kvóty prověřovaných souborů a
cena začíná na 500 dolarech za 10 000 prověřených souborů za měsíc.
R77 a služba ThreatCloud Emulation jsou dostupné od 2. září 2013 v celosvětové síti
partnerů společnosti Check Point: http://partners.us.checkpoint.com/partnerlocator/.

Sledujte Check Point online:
Twitter: www.twitter.com/checkpointsw;
Facebook: https://www.facebook.com/checkpointsoftware;
YouTube: http://www.youtube.com/user/CPGlobal.
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